PARTICIPAÇÃO DAS ALUNAS DA ENFERMAGEM – UNIFIA
NO PRIMEIRO CONGRESSO MINEIRO – AMECI
As acadêmicas do 10º semestre de Enfermagem: Márcia Pereira Alves e Rosinéia Lopez participaram do Congresso
Mineiro de Epidemiologia, Prevenção e Controle de Infecções “– AMECI, no dia 25 de novembro de 2017, em Belo
Horizonte, Minas Gerais.com apresentação do trabalho, cujo o título : AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO
PACIENTE IDOSO DIAGNOSTICADO COM O HIV: OLHAR DO ENFERMEIRO DIANTE DA PROBLEMÁTICA.

Então somos congressistas! Primeiramente gostaríamos de agradecer a Deus por ter nos proporcionado a
🍀

possibilidade de cursar o ensino superior e realizar este trabalho maravilhoso, aos nossos familiares e reais amigos
que acompanharam nossa trajetória e sempre nos apoiaram! A nós por este trabalho, mais lindo (sou suspeita em
falar ). Trabalho este que saiu de nossos pensamentos e mãos, nossa autoria! Finalizando o ensino superior,
🍀🍀

🍀🍀

somos presenteadas com aprovação para apresentação no congresso, fazendo valer cada minuto de dedicação,
finais de semana, feriados, horários de almoço, ir dormir e acordar de madrugada, cada livro e artigos lidos, eles
ficavam e ainda temos eles na nossa escrivaninha, vai mais um artigo aí? . E não poderíamos deixar de agradecer
🍀🍀

a Professora e orientadora querida Aliny, que quando viu o nosso "rascunho" acreditou em nós, realmente fez
parte da construção, leu, releu, orientou em todos os sentidos, tá faltando algo, viram tal artigo, procuraram em tal
base, viram aquele livro, referenciou, ajusta aqui, olhem o título, foca no tema, acrescenta mais dados, vocês
podem ir além... Essa profissional fez e faz a diferença em nossas vidas! Ela é enfermeira de sucesso! Aos nossos
🍀

pacientes, por quem temos amor e dedicação, saibam que vocês instigam o nosso saber, pois nos fazem ir além
para melhor atendê-los, realizar um atendimento humanizado e com qualidade. Há como amamos tocar outras
vidas e saber que ali podemos fazer a diferença, mesmo com os desafios enfrentados no dia-dia, temos orgulho do
que fazemos! Ao Centro Universitário Amparense, que no auxílio no caminho do saber acadêmico e também a
nossa coordenadora do curso de Enfermagem, que sempre nos apoiou e viabilizou nosso projeto. Enfim valeu a
pena!

